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WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O BIEBRZAŃSKIM PARKU NARODOWYM 

                          XXIV Edycja, Osowiec-Twierdza, 08 czerwca 2018 r. 

 

 
Numer 

uczestnika:                                                                                                           Ilość zdobytych punktów:  
 

 

Postępuj zgodnie z poleceniami. Przy każdym pytaniu zaznacz prawidłową odpowiedź kółkiem (zawsze tylko 

jedna odpowiedź jest prawidłowa) lub uzupełnij brakujące wyrazy. Maksymalna liczba punktów w teście to 44. 

 
 
1. Które urodziny obchodzi w tym roku Biebrzański Park Narodowy? 

                                                                                                                                                                            (1 pkt) 

a) 10 

b) 15 

c) 25 

 

 

2. Dopasuj przymiotniki do parków zgodnie z prawdą o polskich parkach narodowych.  

Wpisz literkę „a”, „b”, „c” lub  „d” w miejsce kropek:                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                     (max 4 pkt) 

Biebrzański PN  …….b a) najmłodszy 

Ojcowski PN      …….d b) największy 

Białowieski PN   …….c c) najstarszy 

PN „Ujście Warty”  …….a d) najmniejszy 

 

 

3. Rzeka Biebrza ma długość około: 

                                                                                                                                                                ( max 2 pkt) 

 

a) 100 km 

b) 150 km 

c) 300  km 

 

Czy Biebrza płynie wyłącznie na obszarze Polski?  

Odpowiedz: …tak… (wpisz tak lub nie) 

                                     

 

 

 

 

4. Napisz literkę P obok zdania zawierającego prawdziwą informację lub literkę F zawierającego informację  

fałszywą.                                                                                                                                                     

(max 3 pkt) 

 

a) W Polsce żyją 2 gatunki bocianów (bocian biały i bocian czarny), a trzecim zalatującym jest bocian 

białoszyi.  F 

 

b) Bocian czarny żyje z dala od człowieka i zamieszkuje głównie wilgotne lasy w pobliżu bagien lub 

zbiorników wodnych. P 

 

c) W ciągu całego roku głównym składnikiem diety bocianów białych są żaby. F 
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5.   Bagna Biebrzańskie stanowią obszar skupiający największą w nizinnej Polsce populację: 

                                                                                                                                                                       (1 pkt) 

      a) pazia żeglarza  

 b) żółwia błotnego 

 c) niepylaka mnemozyny                                                                  

 

 

6. Czterdziestoosobowa grupa dzieci szkolnych z Warszawy zwiedzająca ścieżkę edukacyjną „Barwik”           (1 pkt) 

zobowiązana jest do:                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                               

a) wykupienia kart wstępu do Parku oraz wynajęcia co najmniej dwóch przewodników posiadających 

„Zezwolenie na wykonywanie usług przewodnickich po BbPN” 

b) wykupienia kart wstępu do Parku oraz zgłoszenia wycieczki do Konserwatora Obwodu Ochronnego 

Werykle 

c) zgłoszenia wycieczki w punkcie informacji w siedzibie BbPN, bez potrzeby wykupowania kart wstępu 

 

 

7. Która z trzech niżej wymienionych gatunków sów jest najczęściej spotykaną w dolinie Biebrzy? 

 

a)   puszczyk mszarny                                                                                                                                  (1 pkt) 

b)   puszczyk uralski 

c)   puszczyk zwyczajny 

 

 

8. Dawny sprzęt do połowu ryb w dolinie Biebrzy  

przypominający budową wiklinowy kosz to:                                                                                                     (1 pkt) 

 

a) oścień  

b) wiersza 

c) drygawica 

 

 

9. Gdzie znajduje się parkowy Ośrodek Hodowli Zachowawczej Konika Polskiego?                                         (1 pkt) 

 

a) na Trzyrzeczkach 

b) na  Grzędach 

c) w Gugnach 

 

 

10. Gatunkami zagrożonymi wyginięciem (Polska Czerwona Księga Zwierząt) są: 

 

a) cietrzew, orlik grubodzioby, batalion                                                                                                (1 pkt)  

b) czapla biała, krogulec, cietrzew  

c) orlik grubodzioby, batalion, czapla biała 

 

 

11. Obuwik pospolity, kukułka krwista, buławnik czerwony to:                                                                             (1 pkt) 

 

a) storczyki 

b) grzyby 

c) paprotniki 

 

 

12. Ogławianie wierzb to zabieg polegający na: 

 

a)   odpowiednim przycinaniu korony (pędów) drzew                                                                           (1 pkt) 

b)   wycinaniu wierzb rosnących na miedzach 

c)   zakładaniu opaski uciskowej na pniu, powodującej  

                   po latach wyodrębnienie się zgrubienia tzw. głowy                               wierzby głowiaste                                                                                                                          
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13. Do grupy tzw. płazów ogoniastych żyjących w Biebrzańskim PN zaliczyć można jedynie: 

 

a) kumaka nizinnego i rzekotkę drzewną                                                                                                (1 pkt) 

b) kijankę  

c) traszkę zwyczajną i traszkę grzebieniastą 

 

 

 

14. Jak nazywa się konkurs dla mieszkańców gmin biebrzańskich organizowany od kilku lat przez Biebrzański PN? 

 

             a)   „Ogrody przyjazne przyrodzie”                                                                                                        (1 pkt)                                                                                                

             b)   „Konkurs Kulinarny – Smaki Biebrzy” 

             c)   „100 pomysłów dla Biebrzy” 

 

 

15. Pacyfikacja wsi Grzędy na Solistowskiej Górze miała miejsce: 

 

a) w sierpniu 1943 roku                                                                                                                          (1 pkt)                                                                                          

b) w styczniu 1863 roku 

c) we wrześniu 1939 roku 

                             

                                                                                                   Grzęd y – Solistowska Góra                                                                                       

 

16. Każdy z fortów Twierdzy Osowiec ma przyporządkowany numer (cyfrę rzymską). Wstaw obok nazwy fortu 

odpowiednią cyfrę: I, II, III lub IV. 

 

a)   „Zarzeczny” – Fort …….  II                                                                                                         (max 4 pkt) 

b)   „Szwedzki”  – Fort …….III 

c)   „Centralny”  – Fort ……. I 

d)   „Nowy”        – Fort ……. IV 

 

 

 

17. Podaj nazwy rodzajowe przedstawionych roślin mięsożernych występujących na terenie BbPN.           ( max 6 pkt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)……rosiczka…… b)………tłustosz…… c)………pływacz…….... 

 

 

 

18. Która z podanych poniżej rzek należy do prawych, a która do lewych dopływów rzeki Biebrzy. 

Wstaw literkę P (prawy dopływ) lub L (lewy dopływ).  

 

Wissa               ……P                                                                                                                   (max 4 pkt) 

Brzozówka      …… L 

Kamienna        ……L    

Ełk                   ……P 



 4 

19.  Zaznacz prawidłową nazwę tradycyjnego na Podlasiu obrzędowego pieczywa, najczęściej weselnego.      (1 pkt) 

Udane i bogato zdobione wróżyło szczęście młodej parze.                                                                                       

  

 

 a)  kołacz                               

  b) sękacz                                                                                                                                                      

  c) korowaj       

 

 

20.  Na terenie którego z obecnych trzech basenów Biebrzy utworzono (jeszcze przed powołaniem parku narodowego)  

jeden z pierwszych w Polsce rezerwat przyrody, o nazwie „Czerwone Bagno”? 

 

a)   Basen Górny                                                                                                                                         (1 pkt) 

b)   Basen Środkowy 

c)   Basen Dolny 

 

21. Chrobotki to porosty występujące w Biebrzańskim PN: 

 

a)   najczęściej w suchych borach sosnowych                                                                                         (1 pkt) 

b)   wyłącznie w okolicach wsi Chrobotki 

c)   na pniach starych dębów na Grzędach i Trzyrzeczkach 

 

22. Budowę Carskiej Drogi rozpoczęto w:                                                                                                              (1 pkt) 

 

a)   XVIII wieku 

b)   XIX wieku 

c)   XX wieku                                                            

 

23.   W skali całego Biebrzańskiego Parku Narodowego najważniejsze są dwa czynniki stanowiące zagrożenie bytu 

wielu ekosystemów i ich walorów przyrodniczych, a mianowicie:  

                                                                                                                                                                                 (1 pkt) 

a) ocieplenie klimatu i związane z tym wzmożenie gwałtownych zjawisk pogodowych np. burz 

b) odwodnienie terenu i zaniechanie ekstensywnego użytkowania łąk bagiennych np. wypasu bydła 

c) rozbudowa infrastruktury drogowej i kolejowej oraz wzmożenie ruchu turystycznego                                                               
            

            

24. Jednym z najistotniejszych drapieżników zagrażającym rzadkim ptakom lęgowym w dolinie Biebrzy, należącym  

      do gatunków inwazyjnych jest: 

 

a)   norka europejska                                                                                                                                   (1 pkt) 

b)   borsuk 

c)   norka amerykańska 

d)   piżmak 

25. Odszukaj właścicieli tropów? Wybierz spośród podanych gatunków: wydra, borsuk, lis.                        (max 3 pkt) 
 
 
 

 

 

a) ………lis…………                   b)………borsuk………….                   c) ……wydra………. 


